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Italia al Dente – 6e editie 
In het weekend van 19 en 20 maart 2011 kunt u in Loods 6, gelegen in het Amsterdamse Oostelijk 
Havengebied, alweer voor de zesde keer genieten van authentieke Italiaanse lekkernijen en wijnen, 
non-foodproducten, kunst en nog veel meer Italiaans. Naast een groot aantal 'oude bekenden' mogen 
wij dit jaar ook flink wat nieuwe deelnemers welkom heten. Klik hier voor de volledige lijst. 
 
 
 
 

 
Win een reis naar Masseria Torre Maizza in Apulië.... 
Onder de bezoekers van Italia al Dente verloten we een reis voor 2 personen naar het sprookjesachtige 
Torre Maizza. Een oude Masseria, een uitgestrekt landgoed in de 'hak van de Italiaanse laars', 
omgetoverd tot één van Italië's mooiste hotels. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website van Italia 
al Dente. 
 
  

 
Wijnproeverijen en Kookworkshops 
Ook dit jaar zorgt Italiaanse wijnexpert Hein Sas weer  voor een aantal boeiende wijnproeverijen in 
samenwerking met de 12 aanwezige wijnimporteurs. In de Kookstudio van SMAAK kunt u diverse 
kookworkshops volgen onder leiding van verschillende chefs. Daarnaast zijn er nog tal van andere 
workshops en proeverijen in Loods 6 waarvoor u zich op voorhand kunt inschrijven. Het programma 
wordt half februari bekend gemaakt via deze Nieuwsbrief.  
 
 
 
Lui l'Espresso  
Bent u op zoek naar een betaalbaar, goed en mooi espressoapparaat? Zoek niet langer maar kom naar 
Italia al Dente en bezoek de stand van Lui l'Espresso. De "Lui Quadra" is met haar onmiskenbaar 
Italiaans design een lust voor het oog in elk interieur. Het speciaal ontworpen en gepatenteerd 
systeem garandeert een espresso van een ongeëvenaarde kwaliteit en een perfect aroma. Met de 
stoomfunctie maakt u de heerlijkste cappuccino zoals in de echte Italiaanse Bar. De bijbehorende 
coffeepads zijn er in 5 verschillende aroma's van intens en vol tot zacht en fluwelig.  
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Chocolade uit Campanië 
De chocoladeproducten van Autore zien er niet alleen heel fraai uit, maar smaken ook nog eens 
fantastisch. Eigenaar en chocolatier Antonio Autore verstaat als geen ander de kunst van het 
chocoladevak en weet waar hij de beste ingrediënten vandaan moet halen. Tijdens Italia al Dente laat 
hij in zijn workshop zien hoe zijn croccantino wordt gemaakt en kunt u zijn producten proeven.  
 
 
 

 
Italiaanse taal- en cultuurlessen 
Altijd al de Italiaanse taal willen leren maar er nooit toe gekomen? Grijp nu uw kans en volg een gratis 
proefles bij Studio Lingua tijdens Italia al Dente. De taalschool bevindt zich in Amsterdam en biedt een 
uitgebreid scala aan taal- en culturele cursussen op divers niveau, alle gegeven door gediplomeerde 
docenten. Eigenaresse Manuela Talana vertelt er graag meer over.  

 
 
 
Koken bij Cucina Francesca 
Sinds 2005 geeft Francy van Dijk, Italiaanse van origine, kooklessen en workshops in haar Kookschool te 
Zevenbergen. Daarnaast organiseert zij thema-avonden, proeverijen en culinaire reizen naar Italië, en 
bemiddelt ze in de mooiste Italiaanse accommodaties. Op Italia al Dente kunt u haar ontmoeten en 
kennismaken met een aantal typisch Italiaanse producten.  Neem alvast een kijkje op haar website.  
 
 

 
 
Op de hoogte gehouden worden van het volledige programma en start inschrijvingen? 
Het volledige programma, tijden en prijzen wordt naar verwachting rond 10 februari bekendgemaakt. 
U ontvangt van te voren bericht wanneer de inschrijvingen starten. Stuur deze nieuwsbrief vooral door 
aan vrienden en kennissen! Of vraag ze zich aan te melden voor de Nieuwsbrief via onze website.  
 

 
 

In de volgende Nieuwsbrief... 
In de Volgende Nieuwsbrief o.a. meer informatie over: programma, prijzen en inschrijvingen, olijfolie 
uit Ascoli Piceno, truffels,  Abruzzen, 150 jarig bestaan Italiaanse Republiek, etc.... 
 
 
 
Informatie en Website 
Meer informatie en een impressie van de vorige editie in foto en film vindt u op www.italia-al-
dente.com.  
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